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Beste vrienden van het Kenya Fonds,
Het is weer de drukke tijd voor kerst. Iedereen is druk met de kerstversiering, hoe hij/zij de kerstdagen gaat invullen, wat gaan we eten met kerst, maar dit is ook de tijd waaraan we denken aan
anderen die het niet zo goed hebben als wij. En wij denken dan ook aan die meisjes in Kenia, die
met een jong kindje zitten en niet weten hoe het nu verder moet. We denken aan de zusters die
proberen die meisjes te helpen. Wij hopen samen met jullie allen, deze meisjes te ondersteunen,
zodat zij zelf een opleiding kunnen volgen en hierna goed voor zichzelf en hun kindje kunnen zorgen.
Als bestuur zijn we dankbaar dat zuster Jacinta teruggekeerd is naar het Jamaa Hospital, waar
zij nu verantwoordelijk is voor het Outreach project en daarmee de contactpersoon voor ons en
voor de meisjes. In onze vorige nieuwsbrief gaf ik aan dat de contacten met Kenia niet altijd soepel verliepen, dit is nu veranderd. Zuster Jacinta reageert vlot en adequaat op al onze vragen en
komt zelf regelmatig met nieuwe meisjes, die klaar zijn om aan een opleiding te beginnen en onze
financiële steun daarbij nodig hebben. Met andere woorden: wij, als bestuur, zijn blij dat we met
zuster Jacinta kunnen samenwerken en waarderen haar betrokkenheid bij de meisjes.
Wat ons bestuur betreft heeft er een wijziging plaatsgevonden. Bonne de Roos heeft aangegeven
te willen stoppen als algemeen bestuurslid. Hij gaf aan op dit moment erg druk te zijn met andere
zaken in zijn leven, waardoor hij vond dat hij onvoldoende tijd kon vrij maken voor het Kenya
Fonds. Bonne was verantwoordelijk voor communicatie, zoals onze website, zorgde voor de juiste
bewoording en vertaalde de Engelse stukjes die we uit Kenia ontvangen voor ze op de site geplaatst werden. Als bestuur vinden we het jammer dat Bonne stopt en willen hem bedanken voor
zijn inzet en enthousiasme. De taken van Bonne hebben we tijdelijk verdeeld. We zijn nu opzoek
naar een nieuw bestuurslid. Dus als u interesse heeft of iemand weet, kunt u contact opnemen
met Tilly, onze secretaris.
Aan het einde van dit kalenderjaar wil ik jullie allen ook namens het voltallige bestuur, de zusters
in Kenia en de meisjes bedanken voor jullie bijdragen. We hopen dat jullie ons ook komend jaar
weer willen steunen. Wij wensen iedereen fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en de beste
wensen voor 2019!
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Leuker kunnen we het niet maken?
Het einde van 2018 is aangebroken, tijd om de balans op te maken en te zien of er nog ruimte is om goede
doelen te steunen. Want dat bespaart belasting, toch? Gelukkig zijn de belastingregels de laatste paar
jaren (voor de verandering) nu eens niet veranderd. Maar hoe zat het ook alweer? Wanneer je schenkt aan
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zoals het Kenya Fonds zijn er twee mogelijkheden, namelijk
gewone giften en periodieke giften. Voor gewone giften geldt een minimumbedrag (een drempel) en een
maximumbedrag. Als u al uw giften bij elkaar optelt, is alleen het bedrag boven de drempel en onder het
maximumbedrag aftrekbaar.
Periodieke giften zijn altijd volledig aftrekbaar. Vroeger moest u voor een periodieke gift altijd naar een notaris, maar sinds enkele jaren is een schriftelijke overeenkomst voldoende. Een modelovereenkomst wordt
aangeboden door de Belastingdienst en is relatief eenvoudig in te vullen. Het nadeel is dat u zich moet
verbinden tot ten minste 5 jaar, waarbij de gift alleen aftrekbaar is als jaarlijks wordt voldaan aan de voorwaarden.
Mocht u benieuwd zijn, de aftrekbaarheid van giften zal in 2019 niet significant wijzigen. Omdat de Belastingtarieven in 2019 iets zullen dalen, zal ook het bedrag dat terug wordt gekregen van de Belasting volgend jaar iets minder worden. Het voornemen van het kabinet is wel de aftrek in de komende jaren verder
af te bouwen.
Voor de mensen die inmiddels enthousiast zijn geworden over de giftenaftrek, zie de volgende website voor
meer informatie: www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken.
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Zoals u al kon lezen heeft zuster Jacinta weer de leiding over ons project. Ze communiceert
goed en vertelt ons regelmatig wat ze doet. Onlangs schreef ze over alle meisjes die ze
bezocht heeft of ze sprak met een familielid in het Jamaa Hospital. Er is veel veranderd in
de manier van opvang en dat merkt Jacinta ook. Ze moet het project heel goed managen en
samenwerken met andere opvangcentra, organisaties en families.
In totaal begeleidt ze nu 37 meisjes voor het Kenya Fonds. Hiervan gaan 33 meisjes naar
school of volgen een cursus. Vier meisjes willen een bedrijfje starten, echter moeten ze eerst
een businessplan bij Jacinta inleveren voordat ze financieel ondersteund worden. Van de
33 meisjes zijn dit jaar 12 meisjes gestart met een nieuwe opleiding. Dit kunnen bestaande
meisjes uit ons project zijn die al eerder een opleiding gevolgd hebben bijv. de lagere school
of nieuwe, jonge moeders. Een voorbeeld van een nieuw meisje is Margaret. Dit is een jong
meisje die niet terug wil naar het vervolgonderwijs. In augustus is ze dan ook begonnen met
een cursus tot kapster. Ze doet het erg goed en is blij met haar keuze. Haar baby verblijft bij
haar moeder, maar die is wel ziekelijk. Ook dat zijn uitdagingen die Rachel het hoofd moet
bieden. Een ander meisje, Candy, volgt ook het vervolgonderwijs op de meisjes school in
Nairobi. Ze zit in de derde klas en werkt hard. Volgend schooljaar gaat ze naar de vierde en
bereidt ze zich voor op haar eindexamen. Haar baby groeit goed en dat brengt rust. Ook zij is
heel dankbaar met de ondersteuning die ze ontvangt vanuit het Kenya Fonds.
Zuster Rachel sluit haar brief af met het tonen van haar dankbaarheid richting het Kenya
Fonds. Ze bedankt u zeer voor de financiële steun, wat de waardigheid en het welzijn van het
meisje verbetert en daar sluiten wij ons graag bij aan!
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